f) letní divadelní představení pod širým nebem (2x v období červenec nebo srpen),
g) Beseda se seniory (březen nebo duben),
h) Jarní čulský Jarmark (březen nebo duben),
i) Podzimní čulský jarmark (říjen nebo listopad),
j) Mikulášská besídka a rozsvěcování stromečku (1.adventní neděle).
4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před
datem konání.
5) Pořadatel akce oznámí Obecnímu úřadu Slup nejméně 10 dnů před konáním konkrétní
termín uskutečnění akce, uvedené v čl. 3 odst. 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku ze dne 9.5.2012.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

…………………..
Martin Feranec
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2017

………………….
Ing. Jiří Slezák
starosta

OBEC SLUP
Obecně závazná vyhláška obce Slup
č. 2/2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Slup se na svém zasedání dne 12. 12. 2016 usnesením č. 9/2016 usneslo
vydat na základě § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1
Čl. 3
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
2) Doba nočního klidu se nevymezuje v době konání těchto tradičních slavností a akcí:
Čulský košt, Pálení čarodějnic, Den vody, Noční hasičská soutěž, Hlídání máje, Krojované
hody, Slavnosti chleba.
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 3:00 do 6:00 hodin
a) Mezinárodní den žen (březen),
b) v době konání těchto tradičních plesů: Myslivecký ples (leden nebo únor), Masopustní
zábava (březen nebo duben),
c) v době konání oslav výročí obce nebo spolků, tj Sbor dobrovolných hasičů Slup z.s.,
Sportovní fotbalový klub Slup z.s., Myslivecké sdružení Slup z.s., Klub matek Slup,
Vinaři Slup z.s., Klub seniorů Slup-Oleksovičky z.s., Nezradime-1938 z.s.,
d) letní hudební večer - reprodukovaná hudba (2x v období červen nebo červenec nebo
srpen),
e) folklorní hudební večer – posezení při harmonice (2x v období červen nebo červenec
nebo srpen),
1

dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

